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'DekiiiratioiisMiiiilcett'1 a;

fiiiiit aäJnu fötliisl. i vtikfjimhtlen, f-um ej är M t,ä.Df()r^ till kafiit^J-

, . ^^^"S, i^f if^^e SÖfJia iöt l^icu^ulätjMö-. lefnKdEkDstQudor otli
därtill lianforhga utKifter, ej heller för räntFi e. da:: sluiUflkyldigea eset.
1 liansfosti egendom eller nätiu^ uodligdjiliiLpitd ellet för iivod scm
iiaYttndKH till fiLBl egODdcms fSrbSttring, iillokurägnf inventarier eller
iMpitnlallietcilniEg k skuld.

- ,^"'}^'^"'S go^a fur afsJirifulug ä t>ve-gu;uier3 cUor inveiitnrietf^
"irae, hät järnte iifflknfrmgena bolopp vppailviiK det Tsrdo, I^Tiirriå
.itBkrifninsen liar skett.

Sfisoiii fiyrmöpcnhct ujipRifvas sk Filt skyldiga [illgduetr, i den mJi'
ds ffvecaliga Iiiidb Ekuldtr.

Dekliirntion skull fifgifvas forc äavi 1 uior3.
pliktig, somsnligt I115 .ir skjlilig- föio haiidebbijcker, liinder ätt iuoul

Möter för (ipp^fty-
----'^'.----- - -"in- ~a '- -'.j-v^-ö *v-u »LiLiLji^fchucker, litpfler att iQonL

(Lennn tid aliiiinTin deklaration, iiia iinstiincl dtnjutoB iDtill ipiii mÄuadn
iitgäiig, om Ekriftlfg inmiiJai' föra deu 1 mtirg guree ioa ordförKodeu
I taKGrmgHnäiDQdeu.

Deklaration aflSmuns cUlt insäudcä pä den npiigiftspliktiaos ejrut
afTenijT 1 bctnldt liol; med iillmämiii posten aiitiiigcn till ord^iitndKi:

tkjldigu är niButalBskrifven eller tamriopen eliest
Verk dier bulne, liTorom ^frpn fägp, sknll %!

|-' Dcklatalien elcall an^ilvn:
'•"

,. '' ^°' ""' DppgiftspliktigiL inlif>msta\ Däetfuietäende iir cllor. i fall

;• - ",« y.iiiienjkapii&r ej eainmanfall er med kaiencierSjr, det rfikeuskapBär, Bom
; tallät^drLgfitt nåriiiHet färe don 1 marR det löponde &ret) äfvensoir,
"

.ir^'
''^'"'^ nnsår cnEkild uppEiftspllktig, fireningei och B.aiiitunä,

i.,
'''''"""ä medleniuiui iuke pä ^niud^of medloinBkapet ä^n del i -EÖreiingeiiB

;' eller sarufundets förmögenhet, samt GtiftelBor och ntländska linliig, jiiin-
'^ vii fSim^enhetf.v, vid ntgängen af iiäelförBgäende är cllor i ofvnn

,
oniiörcuiUdji fall röken Bknpeftr.

Skyldisliet utt fifgifva deklarfltion fi-iigger ^iton jjiirakild nnmonitigi
., Hl verk eller holng, som sr fursedt mod Knugl. Miy.tB oktroj eller
- biifvit regifitretadt eäeuiTi pktiebolng eller atir ihhIbc dffsntlig kontroll;
-j. h) aiiiiin akotlakyldig, guid näaiföregäe nde ftr vnrit toaorad till in-
i- kcrasi- och förniogcuhetsskatt «!lBr ock samma är ÄtDJutit niinat 800
j

kroaois inkomst nf beskaffoiiliet alt höra tasoran till inkoraat- och
,

förniögeuhr lasta tt eller "rid uamndn års utgång Sgt förmögsnhet till

,. virriunt niiuB[6,om> kronor. (År lÖH »liee^r dekljrBtionEplikt iäriiTal
- skatt ikyld ig, som fir 1910 varit taxerad i.UI inkomatEkntf.)
.. Gift man akall ujipgifva äfven bustTnna irUomst och förmögenhet.
'- Har Imatrun hnfl jekomat Ellor Eörinögenbct, sorti rSttBligen yarit
:. UTKiantageD frän insnnens föivaltnirg, Bkcll dock hnstrnn BJSIf BfpifTa
;, defclnration angående denna,
•1

'
Uppgiftsplililig nkall äfreu nppgifvn hemmaT-araBde nmTndfgl

;. bainfl forniBgenbet, si. franit Jj:kB barnet Bjitlft akall laseiagtillinkoiiiBt-
'., flcli fijrmegflialiotgpkatt,

V:
^

Siisom inliomst uppgifvaE med de i skatteförordningen aiisifna
i-; liBdUTitag och eftfr nfdrat, som där säga, dun akalfskyWiges eoinfäUdn
:" arfiiiiläktor i peuuingar eller penningars Tärde, vars aig de li.^rflyta af
v . fast csT^tdum, af kapital eller af arbete.
^..-. liörmun nf bestad äfvensom hvad akattskyldig för sin ecb ain fainilja
;' räkning direkt titlsiodogSr Big fria egen jordbnika- eller annan näring
r^ .eller eljest af fÖrnödeiiliefer och vnroi, aom. han f6r i bandel clier till-

S, yerkor, akoia féljflkttisen nfven isknM slaam inkninBl.

<:,,
Värdet af bcatadaiorjnttn och andra natnraförinäner npptag-es Tned

,^
ledning af ortens gällande liyre apri B ochiortengällnndflföraäljiiingapris.

%,..
. .

.Sisoiii dri/tlcostnader få frän inkomst af jiintbraka- och annan
,'... - jiärins- afdrngns alla omkostnader för intomatens jörtärfrando oeii

ij liibeliållninlp, a ti-epaoiii riinto J, det fiji nSringen iipplännde kapitalet

1§1 Stad (kitping, uianicipaisambälie)

1 1 J loraauiling ._ _,...._

5 ^ kvarteret

^ -^ h-Liset HT med aciressnrr _.

'I - roten, .., ;,

Deklaration för. (™„"..7, vm

taxeriug ar W//
cuh^.i- f unrdningajua om inkomst- och iVirmÖgenLetsskatt {äkaUiiföiordnmgeri) samt cm tax eiin o-s tnv 11 di o-tetpr oc>i tur-
fiiandflt Md taxering {laxertngsforordmngcn). "

„ ... =
.

o

anaes skola i^^

, , , - , ., •! äga, sknll vid dekloratäoueu fugiL
bestj-tkt affknft af la- coli ntgåeodeTial.-Lnsrältning samt yinst- orli
loriLstkonto for seuaute räkeuskapsåret.

AflSmnns ej deklaration inom stadgad lid vare den fikntlakvldige
torIu5tig ratten att öfi-crklaga taxering, för hvilken ileklaratioiien skornthgm till Srund. Hai någon i deklarationen mcit bStlre velando liimnat
CTiktjgt nieddelandc, bote från och med £5 ttll ocii med 1,000 kronorOm genom det oriktign meddelandet fSranledta, alt akotteltyldig icke
bhfvit taiopad eller Idif-vlt for Ijigl laierad, kuncn bÖtema fSrtiöiaa
Htofver sistnämnda belopp, dock Lögat med fem gånger det akatlebelopp,
Bom goiiom det svikligii förfarandet nndaiidraBilB

Eu h-var, Bom önakur upplysning rörande beskafUenlieten af honom
äiiggande nppgiflaskyldigdet eller sättet för dess fullgörande, ägor att
for aildant andamäl hSiivända aig til] ordföranden i vederbörande
t.iseringsnSTiind.

län

&iic'ken

I . ,^ Fppgift angående ftist egendom: • ', .- .;.;>,;

iigt ocli brukat
Uaflei-tecknad har under iiftatfflregående är ägt men oj brakat nodaiiuiiiuudn fustiehet

brukat men ej ägt
^Ct U\^h1f\'<i>^ i visat fi[!l 3.e liksiiillil iiicj il^nro, pc Rk^UorijioiJiLluiiDn rnäer SHJ flTrfo tmitiUn^a)- l-QI TI
arcodci.ir uä^flfl tro nQ06einli.Ui , dSuLI Ij^fi 6^r3feH'JL anDiLiiiLFi äi^ttii forlj-ill,iafls.

1 ol .jordbriiksfiistighfit:

•ijckea. .'

Tase viugavärd t?

1... kr.

I .-

i ...

i ...

i ...

3 o) auniin fastighet nch ti-äleerSata:

"N t i kvarteret stad
. fiJi'saniliiis

^-^y^-i^^y^'

.'.-a
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lägenllsipn ".

1 i

__._ _ _ _
~

i'

frillserätita af --— .-'---.-.:-.i----------.-- i

' '__ ....: i

socken -.- r :
^''

Inkomst. -

Unaortuukuaa hai- iindec uSstföregJlendo ilr (riikenskåps &i- fräu och med den

^ : till och mea den __... - ) itnjutitföljawde inkomst!

. . A. Inkojiiat af fast egendom: ., \ ,

I. a) inkoMst s£ å fast egendom här i riket tedrifvet jordbriU: mml desa binäringar, inbe-

räknadt dels värdet af de i hiishäJlgt iöjbrubade produMerna af gärdena aitaatnwg

(af img nppskatiadt till _^^/,-,- kr.), d^ls värdet af ^y^:-^^^y^°l^^^
liilbörande förmåner för mig QGh min familj (ei mig uppakattadt till '^jf^^-^-^vr.-i

• (i*.) efter afdrag för driftkoEtnafLer .
.'

. ,. .
. J

il.riufli [QiinLil.iv läitnTinde LL|ir';i'SUjT,E:ir

.

.h) aiTunde fiii- jord, tfter afdnig (ör egnit iiirvaltnings- och iinderhällskostnader förden

utiLci-eiidfrade jorden

'';"'
c) hyi-ft föl- lägfinlictcr, efter nfdrag foi- egna lOrvaltiuiigs och nnderhäUskostQiidei- fur

.;. de uthyrda liigenhetPnia .,....--

d) hytesvardei af bostad med tillhörande förmåner fiirmig och min fartiilj i egen fastighet.

for 9ä vidt förmanen ej ilr att hänföra till inkomst af jordbruk

FörcstiWHde inkomstlelopp Kar framkommit eftar afdrag fOr den värdeminskning, hygg-

naderna iiästfiiregSenfle, är iiudcrgätt, motsvorande -- procent Ä byggnadernas be-

räknade varde,<,:..-_, - kr.) eller — kv-

II. inkomst af skogslji-nfc eftoj' afdrag fUf driftkostnader iifvenaom för de näatfOiegäeude är

i,eatriild!i utgifterna föl" skogskiiltur. '
'

a) af skogsiifverkniiig il egen, mTeiitlerad eller eljest diBpoiierad fastighet

lakDnLäUn .

efvoc£tigit

Ktonor

r^..

M.

i-f

//-' '-

b) genom upplätclse af afvcrkiiii.gsrlitt till skog eller genom afji.til.ig af Tiismnde

slcog i samband med afj-itring nf rastigheten, i ^ii^tnlimnda iifseende i den man

inkomsto! icke ^kall heskattas Msom inkamat a realisation eller yrkesmässig faatig-

hetshiuidel.

(Om i aägot af na auglfna fall skogen varit i fcäljarens ägo tiire mgaugsn

af år lOOO, skall här iipptagaä åi 1?! \ all*>naat en Ijärdcdel af det bclo]jp, hvar-

till inkorasten enligt skatteförordningen -.SiWsldlda anvisningar l:o) llb e;kolat

beräkna.^ år 1912 fialften ock år 1Öi:i tre fjärdedelar af det pä enahanda siltt

beräknade beloppet)

i -
, Siiminu

Från inkomst af skogsbink fär- afdrag-ieke ske for den för skogen erlagda köpeskillingen

I iidare man än för så vidt minskning i skogens ingångsvärde sl;ett. Trkaa sådant afdrag

• nhgt skatteföroi-dningen >SärsMlda anmsmnyur l:o) in», äger dpn sk<i,ttskyldige att särskUdt-

itgifva redogörelse för de omständigheter, som äberopHS såsom stöd för yrkandet:, flch hiii

angifva det påyrkade afiragets belopp.

Transport ^,...,m

.-*«»«*
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Tcaoppnrt

m. nilKimat genom npplåtetee åt någOu af rät* att 1 Tisat afseende tiUgodogöm sig eller

nyttja fast ugondam elJ-er del däraf (afiBom sten-, torf-, gnis- ocbi lertäkt o, d., jakt,

tisbö, tätt att V)ftgagaa vattenkraft, rätt att framdrajja iBdningir (ifitir pgendnmen

i-itU att begagna npjilags- dier lastagejilats o. s.v.) genom omodelltar d,fyttiiri£; af

Tissa egendomens be^tändsdelar såsom, sten, torf, gnis, lera o d R4111+ itenom jutt

och iiske, fiom al' den skattskyldige eller fijr hans riikmng 'bediiiyits a egen, arrrn

derad eller eljest diaponerad fastighet

IV, fritlscränta och sinEan afgald af fast egendom. ,. . ;_..

V. behållen inkomst af fast egendomi nftandet . ..'.'

YL Isrono- och kyrtotionÄe eller ersättning dfiifOr, som Itnjntea af pitioms e-^ile^nL

B. Inkomst af kapital:

I. F0nteink(iiiiat (ränta af ntlåiiadc eller i räntebärande ohbgihonei nedla^^Ja ellci k>3

pBimingförvaltands verk eller enskilda inaatta penuini-ail

IL ntdelnlng ä aktier i ialändii^ka aktiebolag ellei- lottei i solidiriikn bankbolag

-
' '^ .'

III, lek ill™ utdelning å .aktier i iitsantlska boliig . ,

lukoinotcn har lipligUVits utan afdrag fi>r ränta å glid mnn efter ifdiag af furralt-

niJigskuätaad .
.

~, - ,. . . . .,

'^ -_'''
^,

0. Illkomst af arbete (penningar och nitiuaforra\nei'l:

I. a) irikiimat if tjänst, nierÄTflraktig iu'betsanställning och stndigTarnndc nppdinE;,

eiter afdr ig lor obligatoriska pensionaafgifter och luklii;'! ntgitter Ifi tjiu^ten ellii

iippdiaget, nämligen

fgen

'^^<̂d^^t^/tJ
.

^jfc^Mi^^̂^e

bl inkunMt if tillfilllig arbetsanstlHIniiig .... '.

1,1 pensinn, lirränta och nndaBtagsfömiilii, äfvensom periodiskt uuderstild (oj hvad
•-rai trkallits, såEsnt-bidrag till nndervisning eller uppfostran)

har jtVp
olverhti^it

Ecitniir

/'/.n /Ä

•9^.

M

Transport

^7e.

Mé.i /^

' <*•* >44Fsji«K£'i? V o-Ji-. «>K>c^»v«'hVJti;t4iu^»^»i^';4:.i)rJJsr><'£^^



Ti'an5]iort

II. a.) iiiivii.ii^t it fiiljandé sä,rs!kjldä- slag af auuiin' yi-kesmäasigt ntöfrad vei-ksamhet äu

ji)i'dljiuk 01 11 skogsbruk (rötelse eller yrke), cftei- afdrag för driftbostnader, nämligen;

'/.€^. _- _ _ '-:— :^^/- SS

Äfiiiajf hai skett fiir afsirifaiug ä de i rörslsen använda tyggnadernås ooli iiiveatari-

inii "Vid nuctturi^åonde ära början bokförda vtlrdcn med följande belopp:

ä byggnader (vHrde kr. ) med ._ _ __.: i kr. .
' ' ,

ä iiiYeiitarier ( » » "

) » >

b) inkomst af tillfälliga lippdrng, som ej firo att kftnföra till tjanstenppdriäg eUer yrffes-

mil^^ig verkBamkat, r*alisation8Tinster, som ej kärrrtia si' yrkesmässig verltgamket,

lotteriviustej- ot^k aunan tillfällig inkomst

o) inkomst .=åsom delägare i ; ;.lM)laget

!: -

i rederiet

HSf ifjii^L^vöi aoJji^t iådau bfl3:b[]Ets elLec reHerlol* icfcomst, som af^cs I C. II g) ocb "bX

Sitinniauräknad inkomst

Från don Kimnianräknade inkomsten yrkas affcag för följande nästfilregående är bestridda

utgifter ock lidiiii foiluster, fur JiTilka afiirag icke skett kHroiVun:

a) för utsk^jlder med imdaiitag af kvo»o)itskyldBi' . ...
. , .

"

,

.

I- 1^1] ^kijll ii^il.lii^Li; iill^yinat tDlirn bc-lop]Jct jlI Je Är I&IH eii^^ti ulaJ^jmiir ef ifiiEaTnfactla Bljg., -" - ^
. . -

b) för räutti h gäld . . . .

c) för iindantiigsfönnflner

fi) fiir jierioiliekt understad ock andra, periodiska ntbctalningar, Bom grunda sig p!i

atii/aude eller annan föi'pliktelse

I öl ln'jnl ium i^tbebaluia kil iinnJLö afiMiri Ijlclmff til] deou^a uiiilLrnidnine cllat iippfOÉtvnn 6\Uf aljeM pä cinud nf IhljIdjéil Bliuu^mle
fbraöijninghpllkt oller r»r bvnä uuu i]1ylfvElfl tilL lici'iiiiiiTa r nnHo fjmLI]em*^ Leir.iiiir ligor affljpg ictn: ruia.

I

p) för torlust, som särskild inbomstkilHa i sin keLket iLtvisat 0(jh som ej är att lifinföra

tiU Lapitaitorluöt
öidniiL n?.!].^- fir Ictc Gtr-, ^jiCdt i^lt: [LpplyHi,iiis lidnno*. iV JiTlltJlii veita^mhet fi^rju^fn uppstritt ^^

t) för försiikriuggpremier oth andra afgifter, som utbetalats för min ock min knslnis
lif lifrilniB-. kapital- och. olycksfalls- dkr sjnkförsäkriug äfTensom för pupillfiirsäkring, efter

d-fdiag af nnder ärat uppbnvjia s. k- rinatmedel '. " . .

AtJn, t I r lille " fil 1.- 3 a- "laiT* r JAr icke ölrer^tlqrt ilfl kl i r

Summa afdriig

Siuuma återstteud« iiikonist

lukuumt&n
Lar icke

S4'/.

/^.

4r

&0A \>i

$M1m
Hl b iwloppi t ,(t den uudei tecknad åliggande ranta i g&ld, darfOr tfdr.tg kar uf\ nu gjorts, nppgår tfli kr

•»*sMi&ika^»a»iig^MiiiH^wga«fa6<^*^^

' '^j
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ri toriMöffoiihot.
BE.
ttt Här angitVaa i en summa värdet af den uppgiftapliktiges tiligåititi'1' uiofvcr äkiflderna, 5å.Yiiia öfverskuttet iippgår

till miuat (i,000 kronor,

Tillgåiigama akola npptagas till sitt saluvärde. Sisom saluvärde A fast eg-eodom anses dess taseringsvärde. Vissa

/£. rättigheter upptagas "till sitt kapitalva,Tde. . -i

Såsom tlDj^ängar skola icke upptagas:

mijbler, husgeräd och andra inre lösorsD, som S.ro afseddii fdi? skattskyldigs oeli kLUis familjs porsonliga brnk;

konstverk, bok-, konst- ooli andra därmed jämförliga saEiUnge.!', sä framt oj y.garen mod dem drifvor kandol eiler-

yriesmässigt kaller dem för allmänheten tillgängliga;

kapitalvärdet af undantagsförmfiner ocli jieusion eller annan förmän, som ätujntes pä gi'und af ett föratvaranda

tjflnsteförhällando;

ratt till ränta, afkoiast eller annan förmän, som är bestämd att tillgodtjn julas fOr den berlLttigaties lifstid, där

värdet af kvad kan årligen mä i sådant afseende ätnjnta nnderstiger 1,000 kronor;

rätt till fÖrmÖgenJiet, h\'araf en annan för närvarande åtnjuter afkastningan.
;

1/?:

Undei-tBckiiJids förmögenhet vid utgängeo af »iistföregäende
yäkenskaps-

*^ "fTerstug icke Kr.

För _ af mig på grund 6f föiscirjuitigsplikt underhållna tarn, hvilkas ålder vid iugäugeu af innevarande

år understigit IS är, yrkas afdrag eiiligt skatteförordningen.

Särskild uppgift af akticlbolsia; och soiidariskt bankbolag. '-AM

Bolagets inbetalta aktie- eller lottkapjtal eller, om detsamma undergått förändring, dess medelstorlek utgjorde näst- ;,

loregåande är .— kr,, oeh ntgiir alltså bolagets här ofvan daklarerside inkomst procent .

af kapitalet.
, . t"..'1

. Uppgifter för bevillnin^taxeriögon:

FOc bevillniiigataiHringen göres i aaslutning liill härofvan lämnade uppgifter följande sammanställning;

ItekäUen iakomst af fast egendo-m i utlandet (Se ofvan mom. AV) Kr

krono- oeh kyrkotionde, ellei- ersättning da.i'för ( » s » > VI) . Kr,_

'; ränteinkomst .,..,...(» " » Bl).-' -----.

IcliMlen utdelning å aktier i utländska bolag ( - » ' B III) , _

Summa Kr

efter afdiag af ränta å giäld (Se ofvan nfJrag mom, ii) s -- - > - -

inkomst af tjönst, arbetsanställning, pension m, m, (Se ofvan mom. Cl) i :X:-i--t/ —

inkomst nf rörelsa eller yrke m. m. utan afdrag för afskrifning å fastighet, men efter afdrag ^a^/
för hyresvätdet a egen fastighet, sum, aovändtR i rilrelse oller yrke t ...äX/[.. -^

^

I Summa Ki:../..^J'/ ^^

Eörolson har bedrifvife ä nedanstäende orter oeh bör den beskattningsbara inkomsten dSraF enligt mm mfiini?

mellan de siii-skilda orterna fördelas siiunda.:

i — .- --..-- kr, .._

Siinima Ii I",

Riktigheten af saiiitligfi här ofvan lämnade uppgifter hebräftaa p& heder och samTflte.

} b ^''^^^^-^-'^-''^~^:i:^^^r±T.. den flr./...'^^.^f^?^*^'. 19/.< ...

i\

Titel eller yrke; .?^??=:..-^-f:^.**«^..^

Postadress; ....<^^^J^:^^r=^^^^. ,::.;.,

^^H fSC tKlflil' ' i^Jf ^>.^'Jl'h!«- ^ ^h^'Vi'nifiii'''V-fi^fihrfil?^W''Stt^^:?Ji^''^ Ji'*'l^^^^
""'^


